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1º Domingo da Páscoa 
12 de abril de 2020, Ano A

   1ª Leitura (Atos dos Apóstolos 10, 34a. 37-43) 

A primeira leitura, dos Atos dos Apóstolos, remete-nos para um texto escrito entre os anos 
80 e 90, por Lucas, o autor terceiro Evangelho. Nesta época, a Igreja já está estruturada, 
sendo necessário começar a definir doutrinas, pois surgiam falsos mestres com falsas dou-
trinas. Este texto sucede após o Batismo do primeiro pagão, o centurião romano Cornélio, 
revelando que Cristo veio para todos. Começa por descrever Jesus como O escolhido, re-
ferindo a Sua bondade e relatando a Sua morte e ressurreição, como meta de uma vida de 
serviço e de entrega aos irmãos. Os apóstolos de Jesus, que O acompanharam e assumiram 
nas suas vidas a Sua proposta, são testemunhas do que viveu; cabe-lhes levar ao mundo 
a salvação, sem distinção de pessoas. Hoje, somos desafiados a colocarmo-nos ao serviço 
do próximo.

    2ª Leitura (Colossenses 3, 1-4)

A segunda leitura remete-nos para a Carta de S. Paulo aos Colossenses, redigida quando se 
encontrava preso. O seu amigo Epafras visitou-o e falou-lhe da crise da Igreja de Colossos, 
onde estavam a ser transmitidos ensinamentos que procuravam congregar várias doutrinas. 
Este texto fala-nos da intervenção de Paulo, que mostra que Cristo basta. Recorda que es-
tamos unidos a Cristo pelo Batismo, e por isso fomos renovados, devendo a nossa vida ser 
um processo de conversão contínuo, através das nossas ações para com o próximo. Paulo 
recorda que vivemos neste mundo concreto, mas que o nosso coração deve estar em har-
monia com o céu. Hoje, somos desafiados a viver comprometidos com Cristo, tendo uma 
vida coerente.

   Evangelho (João 20, 1-9)

O Evangelho remete-nos para o relato do túmulo vazio, ou seja, da Ressurreição. Este texto fala-
-nos do primeiro dia da semana, isto é, do começo de um novo ciclo, a Páscoa definitiva. Relata que 
Maria Madalena foi a primeira a ir ao túmulo, antes do nascer do dia, e que foi apressadamente ao 
encontro dos apóstolos, dizendo que o corpo de Jesus tinha desaparecido. Simão Pedro e outro dis-
cípulo, talvez o discípulo amado, correram para o túmulo. Diante do túmulo vazio, o outro discípulo 
acreditou que Jesus venceu a morte e que continua vivo. Simão Pedro havia visto a morte de Jesus 
como um fracasso, pois não aceitava que a glória de Deus passasse pela humilhação na cruz; mas 
o outro discípulo tinha compreendido a essência da missão de Jesus e experienciou o Seu amor, e 
por isso, rapidamente compreendeu o que havia sucedido no túmulo. Assim, este outro discípulo é 
o discípulo ideal, pois foi ao encontro de Jesus e compreendeu os sinais. Hoje, somos desafiados a 
aderir a Jesus, acreditando, tal como o discípulo amado, na necessidade de uma entrega total por 
amor; mesmo que não compreendamos a totalidade do Seu Mistério.

Joana Veigas  
Baseado em: www.deohnianos.org

A liturgia deste domingo fala-nos da Ressurreição de Jesus, que nos confirma que o ser-
viço nos conduz à plenitude.

ao ritmo da palavra
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editorial

“Estação: Páscoa!”
Fotografia: 

Pixabay.com

E de repente vimo-nos assim, mergulhados numa pandemia com grandes e graves alterações so-
ciais, políticas e económicas que transformaram o quotidiano de todos nós. 

Tivemos oportunidade de ver o Papa Francisco caminhar, sozinho, numa Praça de São Pedro va-
zia, silenciosa. Foram imagens de uma força impressionante, numa altura em que Francisco se di-
rigiu ao Mundo num discurso profundo e preocupado: “desde há semanas que parece o entardecer, 
parece cair a noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades; apoderaram-se das 
nossas vidas, enchendo tudo dum silêncio ensurdecedor e um vazio desolador, que paralisa tudo à 
sua passagem: pressente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares”.

Mas não estamos sós. A esse propósito Francisco afirmou que “estamos todos neste barco. Nin-
guém se salva sozinho”. Recordou também todos aqueles que tomam o seu lugar para ajudar: 
“podemos ver tantos companheiros de viagem exemplares, que no medo reagiram oferecendo a 
própria vida. É a força operante do Espírito derramada e plasmada em entregas corajosas e gene-
rosas”.

Da nossa parte, não quisemos deixar de publicar o Mundo Rural e estamos a tentar levar um pouco 
de conforto aos nossos leitores. É nossa convicção que, apesar de todos os constrangimentos de  
produção e distribuição que tivemos,  ao chegar às vossas mãos, a nossa revista manifestar-se-
-á presente como um amigo, que chega para ajudar a combater a solidão e o desânimo. É esse o 
nosso contributo para que estejamos juntos. Vai ficar tudo bem!

Cuidem-se e mantenham-se a salvo do contágio. 

Santa Páscoa e boas leituras! 

Roger Madureira
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 O individualismo morreu com a Covid-19

O individualismo é uma ilusão. 
E como, habitualmente, grandes 
ilusões redundam em maiores de-
silusões, não se espere melhor fim 
para esta. Não sem, antes, porém, 
muitos estragos ter feito pelo ca-
minho.

Esclareçamos o conceito. Dei-
xemo-nos, para tal, levar pela mão 
de Roque Cabral, que, na enciclo-
pédia de filosofia, Logos, define 
‘individualismo’ como ‘grande 
variedade de atitudes, doutrinas e 
teorias […] as quais apresentam 
a nota comum da sobrevaloriza-
ção do indivíduo‘ e acrescenta 
que se trata de ‘uma conceção da 
vida em sociedade [que] resulta 
de uma inaceitável e mutiladora 
conceção do homem como ser 
associal ou antissocial, anterior à 
sociedade e concebível sem ela; 
a qual, por sua vez, é concebida 
como pura soma de indivíduos, 
sem outra realidade além destes e 
por eles criada’. (Cfr. Roque Ca-
bral, ‘Individualismo’ in Logos 2, 
1408-1409).

As manifestações desta conce-
ção, desta cosmovisão, são múl-
tiplas, da economia à política, da 
moral ao lazer, etc… No próprio 
dizermo-nos se expressa esta lei-
tura da existência. Quem nunca 
ouviu e reproduziu a afirmação 
de que ‘a minha liberdade termina 
onde começa a do outro’, sem, po-
rém, se interrogar sobre o real sig-
nificado de tal proposição? Quan-
do seríamos mais livres? Quando 
o outro estivesse diminuído na sua 
‘liberdade’ e, no limite, quando 
ele desaparecesse! Nesta afirma-
ção expressa-se o pensamento do 
seu criador, Herbert Spencer, um 
dos preconizadores, durante o sé-
culo XIX, do liberalismo clássico, 
defensor de um ‘ideal [que] con-
vergia para uma sociedade onde 
o indivíduo fosse tudo e o Estado 
nada’ (Acílio da Silva Estanqueiro 
Rocha, ‘Herbert Spencer’ in Lo-
gos 4, 1279-1288).

Mas, mais do que denunciador 
de um insuperável antagonismo 
entre indivíduo e Estado, o indi-
vidualismo expressa uma visão 
de que possa conceber-se a exis-
tência de cada um de nós sem os 
demais.

Aliás, um dos muitos pecados 
da afirmação acima recordada 
está, precisamente, no entendi-
mento de que as liberdades indi-
viduais sejam realidades fechadas 
sobre si mesmas, concebíveis em 
antagonismo com os outros. Nada 
mais errado!

Nenhum de nós pode conceber-
-se sem os outros (pense-se no 
fenómeno da própria autocons-
ciência que é impossível sem o 
trabalho de a despertar que os 
outros têm. Nenhuma criança te-
ria, algum dia, consciência de si 
mesma sem a ação dos outros hu-
manos. Assim, também, no âmbito 
biológico ou económico ou qual-
quer outro…). Não nos podemos 
pensar sem a ação dos outros. O 
que é, afinal, a cultura senão a par-
tilha do que é cultivado por uns e 
outros, que recebemos e transmiti-
mos? Não há liberdades fechadas. 
Não se pode conceber a liberdade 
sem a interpenetração na liberdade 
dos outros. Ser livre é realizar-se 
como humano, é estar em condi-
ção de incompletude, escolhendo, 
sempre, de entre várias possibili-
dade em aberto, envolvendo, não 
apenas a vontade (um dos outros 
erros da conceção de liberdade do 
individualismo: reduz a liberdade 
ao voluntarismo, como mera ação 
da vontade, do querer…), mas 
também o afeto e, principalmente, 
a inteligência. A liberdade não é, 
primeiramente, um ato da vontade: 
é, antes, ato de um ser racional e 
intrinsecamente relacional. Não há 
liberdade onde não houver esta ra-
cionalidade e relacionalidade.

E foi isso que a pandemia da 
Covid-19 veio demonstrar, cabal-
mente. Não vivemos sós e pode-

mos ter de decidir que, pelo nosso 
bem e pelo bem dos outros, deva-
mos submeter a nossa vontade ao 
que lhe impõe a inteligência. E 
isso é ser livre! Não à maneira in-
dividualista, bem certo, mas numa 
visão humanista e personalista 
que só pode ser, também, intrin-
secamente, comunitarista, que não 
comunista. Curiosamente, Roque 
Cabral recorda, na mesma entra-
da da enciclopédia Logos, que, 
por influência do anarquismo, o 
socialismo afirma o papel do Esta-
do, mas também não ficou imune 
à influência nefasta do individua-
lismo. Poderemos acrescentar que, 
de forma simétrica, também os 
movimentos ditos conservadores 
não souberam imunizar-se contra 
esta nefanda influência, ao acolhe-
rem o liberalismo na economia.

Talvez a universalização de um 
vírus tão pequeno quanto potente 
possa despertar deste torpor cole-
tivo que, pela esquerda e pela di-
reita, nos ilude e encaminha para 
a desilusão.

Nada somos, sozinhos! Um gri-
to no vazio. Mas quem poderá ou-
vir o nosso clamor?

Que não nos esqueçamos, 
quando estivermos a decidir, de-
pois de passada a borrasca, que 
ninguém decide sozinho, que não 
se vive sozinho, que não se morre 
sozinho… que somos, sim, um ser 
relacional, intrinsecamente ‘tus’ 
diante de outros ‘tus’, em cujo fa-
ce-a-face se gera o eu que é cada 
um de nós. Mas é o ‘tu’ que gera a 
consciência do ‘eu’.

É já cadáver a ilusão de só a 
nós dizer respeito o que nos ocorre 
ou de ser ‘lá da conta deles’ o que 
acontece com os outros.

Até quando, porém, continua-
rá a sentir-se o seu odor fétido de 
ente apodrecido?

Como pudemos andar tão soli-
tariamente distraídos?

Luís Silva
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A Caminho de uma Páscoa Diferente…

A Quaresma, por si só, é um mo-
mento em que somos convidados 
a olhar para o nosso interior, para a 
nossa relação connosco próprios, com 
o outro e com Deus. Este ano, a Qua-
resma é tudo isto e muito mais!

Desde o início do mês de março, 
Portugal começou a detetar casos de 
Covid-19. Por essa razão, enquanto 
sociedade e comunidade cristã, fomos 
desafiados a reorganizar a nossa for-
ma de viver o dia-a-dia.

O que está a acontecer?

Portugal, ao deparar-se com a su-
bida no número de infetados, declarou 
estado de alerta, para controlar a expan-
são da pandemia. Para evitar aglomera-
dos de pessoas, todas as escolas foram 
fechadas. Nesta altura, a Conferência 
Episcopal Portuguesa (CEP) já havia 
proibido o abraço da paz, a receção da 
comunhão na boca, o fim da água benta 
nas pias da Igreja. Rapidamente, a CEP 
suspendeu a Eucaristia com a presença 
de fiéis. No dia 18 de março, o Governo 
decretou estado de emergência; mesmo 
que a Igreja não tivesse suspendido a 
Eucaristia comunitária, seria obrigada a 
fazê-lo nesse momento.

Na situação extraordinária que vive-
mos, a sociedade e a Igreja, rapidamente 
se readaptaram às novas circunstâncias. 
Apesar do povo não poder estar presen-
cialmente na Eucaristia, os Sacerdotes 
e Bispos encontraram outras formas 
de chegar às comunidades. Celebram a 
Eucaristia diária, e alguns deles, fazem 
transmissões através das redes sociais, 
não descurando as Missas já existentes, 
pela televisão e pela rádio.

Quaresma em Quarentena…

Não podendo participar presen-
cialmente na Eucaristia, neste tempo 
que pede aos cristãos uma maior pro-
ximidade de Deus, por se encontra-
rem na preparação para a Páscoa; as 
plataformas digitais dão resposta às 
Paróquias, ajudando os fiéis a viver a 
Quaresma com a profundidade devi-

da. Para além das Missas a partir das 
redes sociais, proporcionam momen-
tos de oração e partilham materiais 
alusivos ao tempo litúrgico.

Com o estado de emergência, 
parte da população mantém-se nas 
suas casas, em isolamento. Estar 
em casa na Quaresma, mesmo que 
em teletrabalho, é uma oportunida-
de para abrandar um pouco o ritmo 
de vida e dar mais tempo a quem se 
ama; presencialmente ou à distân-
cia de uma mensagem/chamada. No 
fundo, esta situação obrigou a socie-
dade a abrandar, e assim, viver uma 
Quaresma diferente, dando maior 
possibilidade de ir ao encontro de 
si, dos outros e de Deus. Com as 
várias ferramentas disponibilizadas, 
mesmo neste tempo de isolamento 
social, caminhamos juntos, como 
família (Igreja doméstica) e como 
comunidade paroquial.

Esta Quaresma, fica marcada pela 
oportunidade de regressar às raízes da 
nossa fé.

E a Páscoa?

Perante o exposto, no dia 20 de 
março, a CEP informou que as Cele-
brações Pascais não terão a presença 
de fiéis. No entanto, à semelhança 

do que já vem acontecendo, haverá 
a transmissão de várias Missas, e os 
Párocos devem informar a comunida-
de quando irão celebrar, para que se 
unam em oração.

Esta Páscoa será diferente, por não 
podermos estar presentes no momen-
to alto do ano litúrgico; mas isso não 
significa que deixemos de estar em 
unidade com toda a Igreja.

Reflexão…

É estranho o momento que vive-
mos, mas mesmo distantes, continua-
mos a dar o valor devido à celebração 
da Eucaristia, à Quaresma e à Páscoa. 
É uma medida necessária de isola-
mento físico, que nos leva também ao 
recolhimento espiritual. Podemos não 
estar juntos fisicamente, mas talvez 
até estejamos mais unidos espiritual-
mente.

Que esta experiência de privação, 
no tempo da Páscoa, nos ajude a va-
lorizar mais a Eucaristia e a vivência 
em comunidade, possibilitando-nos 
o (re)encontro com o que é essencial 
nas nossas vidas, tornando-nos me-
lhores pessoas, com o coração verda-
deiramente aberto ao próximo.

Joana Veigas
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As doenças mais assustadoras 
são aquelas para as quais não exis-
te ainda uma cura propriamente 
dita e que são simultaneamente 
bastante contagiosas. Parece-nos 
ser este o caso do novo coronaví-
rus, cientificamente designado por 
Covid-19. Apesar dos esforços, a 
vacina ainda está por descobrir, o 
que é agravado pelo facto desta 
doença propagar-se a um ritmo ex-
ponencial à escala mundial. Os di-
versos serviços nacionais de saúde 
do mundo inteiro estão sobre uma 
enorme pressão, não sendo de ex-
cluir a hipótese de colapso – como 
acontece em Itália – se os casos de 
infecção continuarem a multipli-
car-se de dia para dia. Estão assim 
criadas as condições para um certo 
alarmismo social, que se tem re-
flectido já em comportamentos de 
pânico e do salve-se quem puder 
a nível individual, tais como corri-
das às farmácias e/ou açambarca-
mento nos supermercados.

Este sentimento de pânico atin-
giu também os mercados financei-
ros, assistindo-se a uma enorme 
volatilidade nos índices accionis-
tas nos últimos dias e a quedas de 
alguns índices sem precedentes 
na história. Mas porque razão os 
investidores também estão assim 
tão alarmados? É certo que a re-
cessão económica está à vista, mas 
isso por si só não seria suficiente 
para desencadear as avultadas per-
das nas bolsas mundiais. Afinal de 
contas, esta não será a primeira 
nem a última recessão que os paí-
ses enfrentarão, mais do que não 
seja porque é amplamente conhe-
cido que a economia evolui por 
ciclos.

O problema que se coloca ago-
ra é que esta recessão pode não 
ter cura, tal como o Covid-19. Os 
bancos centrais e os governos têm 
actualmente poucos ou nenhuns 
instrumentos à sua disposição para 

mitigar os efeitos negativos na 
economia que ocorrerão. Repare-
-se que as taxas de juro não têm 
muito mais margem para descer, 
o que significa que estímulos mo-
netários adicionais não são espera-
dos. Além disso, não basta aumen-
tar as linhas de crédito às empresas 
se depois não existir procura por 
parte das famílias para que as em-
presas possam escoar a sua pro-
dução. O próprio Banco Central 
Europeu anunciou que devem ser 
os governos de cada país a conter 
os riscos recessivos descendentes, 
nomeadamente aumentando a des-
pesa pública. Mas num contexto 
de queda das receitas públicas, o 
aumento das despesas tenderá a 
implicar um aumento do défice e, 
por conseguinte, da dívida públi-
ca. Perante isto, os governos dos 
diferentes países (sobretudo dos 
países mais endividados) poderão 
mostrar-se relutantes em adoptar a 
tradicional receita keynesiana sob 
pena das contas públicas ficarem 
descontroladas e de serem neces-

sários novos pedidos de resgaste 
ao FMI e, consequentemente, a 
adopção de novos programas de 
austeridade cuja receita já é por 
nós conhecida e cujo tratamento é 
pior do que a doença.

Para que isto não aconteça e 
para que os efeitos recessivos sejam 
efectivamente subtis, é impreterível 
que a Comissão Europeia e o Ban-
co Central Europeu se comprome-
tam a tudo fazer para salvaguarda-
rem os países que incumprirem as 
regras orçamentais do Tratados de 
Maastricht (défice público abaixo 
de 3% do PIB e dívida pública in-
ferior a 60% do PIB). Os governos 
deverão seguir uma atitude respon-
sável, aumentando as despesas nas 
verdadeiras necessidades do país, 
nomeadamente no reforço e na sal-
vaguarda do serviço nacional de 
saúde, na protecção do emprego e 
no crescimento económico.

Ricardo Barradas
Professor Universitário ISCAL/IPL

publicado em www.publituris.pt

Covid-19: Uma Doença (Económica) Sem Cura
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Para Reflexão:

Leia os números 43 a 63 da Exortação Apostólica «Cristo Vive» e depois reflita:

a No nº44, o Papa pergunta aos jovens: «Sentem-se por-tadores de uma promessa? Que promessa tenho eu no coração para levar por diante?»
a Com que modelo de santidade me identifico? Que in-fluência tem na minha vida e nas minhas vivências?

«Jesus Cristo sempre Jovem»
Capítulo Segundo da Christus Vivit (CV)

cor unum et anima una por Joana Veigas

Nesta edição, concluímos a análi-
se do segundo capítulo. Serão anali-
sados os subtítulos «Maria, a jovem 
de Nazaré» (números 43 a 48) e «Jo-
vens santos» (números 49 a 63).

Nº 43: Diz que Maria é o «grande 
modelo para uma Igreja jovem, que 
quer seguir Cristo com frescura e do-
cilidade» (CV 43). Ao anúncio de que 
seria a mãe do Messias, apresentou 
total disponibilidade.

Nº 44: Refere que o “sim” de Ma-
ria foi decidido, pois era um compro-
misso, que concretizava uma promes-
sa divina. Entre as dúvidas, os medos 
e as dificuldades, Maria não se deixou 
paralisar, tendo arriscado tudo.

Nº 45: Destaca que Maria acom-
panhou a dor de Jesus e que O apoiou, 
sofrendo com Ele.

Nº 46: Salienta a grandeza da sua 
alma, sendo «aquela que se põe con-
tinuamente a caminho» (CV 46), indo 
ao encontro de quem precisava de si.

Nº 47: Reflete sobre a proteção e 
a presença de Maria. «Com a sua pre-
sença, nasceu uma Igreja jovem, com 
os seus Apóstolos em saída, para fa-
zer nascer um mundo novo» (CV 47).

Nº 48: Diz que Maria é a Mãe que 
zela pelos filhos, podendo encontrá-la 
«fazendo silêncio no coração» (CV 
48).

Nº 49: Relata que existem muitos 
jovens que, no seu tempo, «foram 
verdadeiros profetas da mudança» 
(CV 49), sendo santos ao dar a vida 
por Cristo.

Nº 50: O Papa apresenta alguns 
dos jovens santos, que renovam a 
Igreja, deixando um testemunho so-
bre como existem outras formas de 
viver a juventude. 

Nº 51: São Sebastião (século III) 
era capitão da guarda pretoriana. Fa-
lou de Cristo a todos e tentou conver-
tê-los, até ser obrigado a renunciar à 
fé. Lançaram-lhe flechas e foi açoita-
do até à morte.

Nº52: São Francisco de Assis vi-
veu a pobreza como Jesus e quis res-
taurar a Igreja. Renunciou a tudo e 
louvou a Deus por meio das criaturas. 
Faleceu em 1226.

Nº53: Santa Joana d’Arc, nascida 
em 1412, lutou em defesa da França. 
Não compreenderam a sua vivência 
da fé, e por isso morreu queimada na 
fogueira.

Nº54: Fala do Beato Andrés Phû 
Yên, vietnamita do século XVII, que 
auxiliava os missionários, tendo sido 
preso e assassinado pela sua fé.

Nº55: No século XVII, destaca 
ainda Santa Catarina Tekakwitha, 
uma leiga da América do Norte, per-
seguida pela fé, que fugiu a pé por 
mais de 300 kms de floresta.

Nº56: São Domingos Sávio ofe-
recia a Maria os seus sofrimentos. 
Dom Bosco ensinou-lhe que ser santo 
implica alegria. Contagiou os outros 
pela alegria, tendo estado próximo 
dos desprezados e dos doentes. Fale-
ceu aos 14 anos, em 1857.

Nº57: Santa Teresa do Menino 
Jesus, nascida em 1873, passou por 
grandes dificuldades, tendo entrado 
com 15 anos num convento carmelita.

Nº58: Beato Zeferino Namuncu-
rá, argentino de uma comunidade 
nativa, foi seminarista salesiano, 
querendo falar de Jesus à sua tribo. 
Morreu em 1905.

Nº59: Beato Isidoro Bakanja, 
leigo do Congo, foi longamente tor-
turado, por ter proposto o cristianis-
mo aos jovens. Morreu em 1909.

Nº60: Beato Pier Giorgio Frassa-
ti, que tinha uma alegria contagiosa, 
passava por grandes dificuldades. 
O amor que recebia de Jesus na co-
munhão, era retribuído na ajuda aos 
pobres. Morreu em 1925.

Nº61: Beato Marcel Callo, fran-
cês, falecido em 1945, esteve num 
campo de concentração na Áustria, 
onde confortava os prisioneiros.

Nº62: Beata Chiara Badano 
transformou a sua dor em amor; 
vivia em paz, por confiar em Deus 
e aceitar a sua doença. Morreu em 
1990.

Nº63: Pede que estes e outros 
jovens anónimos, que viveram ver-
dadeiramente o Evangelho, «inter-
cedam pela Igreja» (CV 63), para 
que os jovens sejam «testemunhos 
de santidade» (CV 63).
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páginainfantil
Neste mês temos a celebração de uma grande Festa, a Festa da PÁSCOA!!!!

Tens uma grande tarefa, preparares o teu coração para a Ressurreição.
Prepara a tua caminhada com a ajuda deste calendário.

segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo

1

Reza um 
terço hoje, 
contem-
plando com 
devoção os 
seus misté-
rios.

2 

Tenta ouvir 
os outros 
com aten-
ção, sem 
impores a 
tua vontade.

3 

Medita 
como o Se-
nhor é bom 
e atreve-
-te a amar 
os outros. 
Oferece 
uma flor a 
alguém que 
não conhe-
ces.

4 

Pede per-
dão pelos 
teus peca-
dos.

5 
DOMINGO 

de RAMOS

Cola uma 
fotografia da 
eucaristia 
deste dia.

6 
SEGUNDA-FEIRA 

SANTA

Maria unge 
Jesus com 
perfume, 
Judas 
repreende-a

7 
TERÇA-FEIRA 

SANTA

Jesus anun-
cia a traição 
de um dos 
12 discípu-
los

Negação de 
Pedro

8 
QUARTA-FEITA 

SANTA

Jesus 
confirma a 
traição de 
Judas Isca-
riotes

9 
QUINTA-FEIRA 

SANTA

Jesus ins-
titui a Eu-
caristia e a 
Ordem

10 
SEXTA-FEIRA 

SANTA

Paixão e 
morte de 
nosso Se-
nhor Jesus 
Cristo

INRI (JNRJ)
siginica:

__________  
__________

11 
SÁBADO 

de ALELUIA

A luz de 
Cristo, que 
ilumina o 
mundo

Completa o 
Círio Pascal

12 
DOMINGO 

de PÁSCOA

Ressurreição 
de 

Jesus Cristo

Agora que 
Jesus Cristo 
Ressuscitou, 

queremos que 
tu faças o teu 

calendário das 
boas ações!

Segue-o 
durante este 

Tempo Pascal.

Feliz Páscoa!

Equipa Diocesana do Funchal
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páginaadolescente

Certo dia, uma criança estava 
a observar uma pequena abertura 
num casulo. Esteve a vê-la por mui-
to tempo, percebendo que a pequena 
borboleta se esforçava, batendo as 
asas, para conseguir alargar o bura-
co e sair através da abertura. Ao fim 
de umas horas, não havia grandes 
progressos com as tentativas, pois 
a borboleta batia as asas contra as 
paredes do casulo e não parecia que 
alargasse suficientemente o buraco 
para poder passar.

Então, o menino decidiu ajudar; 
foi buscar uma tesoura e abriu o ca-
sulo cuidadosamente. A borboleta 
saiu então, facilmente, mas o seu cor-
po era pequeno e as asas não tinham 
a força necessária para a sustentar. 
Continuou a observar a borboleta, à 
espera que as asas se abrissem e es-
ticassem, prontas para o voo. Nada 
aconteceu… Na verdade, a borbo-
leta passou o resto da vida aleijada, 
rastejando, com o corpo murcho e as 
asas encolhidas – nunca seria capaz 
de voar.

O que a criança não compreendia, 
na sua gentileza e vontade de ajudar, 
era que o casulo apertado e o esforço 
necessário à borboleta para sair dele, 
seria o modo de fortalecer as asas e 
de a tornar apta a voar.

Algumas vezes, o esforço é jus-
tamente o que precisamos na nossa 
vida, para nos tornarmos mais fortes 
e mais capazes.

VER
- Normalmente, tomo a iniciativa 

de ajudar quem precisa?
- Que motivo(s) me leva(m) a aju-

dar quem necessita?
- O que sinto quando ajudo al-

guém?
- Como me sinto ao receber ajuda 

por parte dos outros?

JU LGAR
- Lê o texto bíblico: Mateus 19, 

16-26.
- Relaciona a história apresen-

tada com a seguinte frase do texto 
bíblico: «Se queres ser perfeito, vai, 

vende o que tens, dá o dinheiro aos 
pobres e terás um tesouro no Céu; 
depois, vem e segue-me. Ao ouvir 
isto, o jovem retirou-se contristado, 
porque possuía muitos bens.» (Mt 
19, 21)

- No texto bíblico, verificamos que 
Jesus quis ajudar o jovem rico a cres-
cer, quando este lhe perguntou como 
poderia alcançar a vida eterna. Jesus 
desafiou-o, mas compreendeu que o 
jovem não estava pronto, e por isso, 
não o forçou a tomar essa decisão.

AGIR
- Só podemos ajudar quem se deixa 

ajudar. Não devemos forçar quem recu-
sa ajuda, pois corremos o risco de levar 
essa pessoa a fechar-se, deixando de ex-
por as suas preocupações a alguém da 
sua confiança.

- Mostra-te sempre disponível para 
dar a mão a quem necessita, de modo a 
poderes ajudá-lo quando estiver prepa-
rado para tal.

Joana Veigas

O Menino e a Borboleta
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A Rute de 9 anos desenhou-nos a vida a crescer na barriga de uma mãe. E o toque entre 
o céu e a terra reflete-se no sorriso do bebé que nos faz sentir Deus como futuro e como vida.

PARA QU E TEN HAM VIDA

páginajovem
“Eu vim para que tenham vida, e para 

que a tenham em abundância.” 
(Jo 10, 10)

Se havia dúvidas que nascemos e vi-
vemos porque Deus nos ama, Jesus veio 
com esta frase tirá-las todas. De facto, 
nascemos e vivemos pela vontade e pelo 
amor de Deus tão profundamente, que até 
enviou Jesus, o seu Filho tão amado para 
nos ensinar a viver e a viver em abundân-
cia.

Nascemos do Amor… do amor de 
Deus que nos amou antes mesmo de exis-
tirmos. E Deus é tão generoso que nos diz 
isso de forma tão frontal que até na mais 
mortal das nossas existências só somos 
capazes de gerar vida através do amor, da 
demonstração carnal do amor… 

Vivemos do Amor… do amor de Deus 
que nos ama tanto que nos diz isso de for-
ma tão frontal que até na mais mortal das 
nossas existências só somos capazes vi-
ver felizes de cercados de amor: amor da 
mãe, do pai, da família, dos amigos…

Morremos do Amor… do amor de 
Deus que nos ama de tal modo que nos 
quer de volta. E Deus é tão generoso que 
nos diz isso de forma tão frontal que até 
na mais mortal das nossas existências 
vivemos a morte com tanto amor que 
choramos a saudade daqueles que nos 
deixam…

Somos feitos de amor desde o mo-
mento da nossa conceção, durante toda 
a nossa vida, e até ao momento da nos-
sa morte. Se assim não for, não estamos 
completos, ou, digamos, inteiramente fe-
lizes e equilibrados como seres humanos. 
E isto é, na nossa forma de ver, a forma 
bela e misericordiosa de Deus nos mos-
trar que também para ele só fazemos sen-
tido porque Ele nos ama desde o momen-
to em que fomos concebidos até à nossa 
morte e até para além dela.

Apesar de todos percebermos e sentir-
mos a beleza da vida, ela tem sido atacada 
violentamente, por vezes de forma frontal 
e até agressiva, outras muito subtilmente 
e com aparência de bem. Se não vejamos:

- Aborto! Defendemos a liberdade da 
mulher! E a liberdade da criança?

- Eutanásia! Defendemos a escolha de 
viver sem dor! E que tal desenvolver cui-
dados paliativos para todos?

- Exploração dos trabalhadores! A 
sociedade exige produção de qualidade e 
em quantidade! E o tempo para a família, 
para o Amor ao próximo?

- A ideologia de género! Nem a biolo-
gia nos limita! E a nossa identidade?  E a 
identidade da família? 

Há um mês recordamos os 75 anos 
da libertação de Auschwitz. Não teremos 
aprendido nada? Tudo começou com uma 
ideologia com aparência de bem que o 
silêncio dos bons deixou que tomasse as 
proporções que todos conhecemos. 

Estaremos a ser radicais? A nós pare-
ce-nos que quando se permite o mal uma 
vez. Permite-se. E abrem-se precedentes. 
E torna-se normal. É assim que começa. 
Não deixemos a história repetir-se. Como 

diz Pinheiro Torres, membro da Federação 
Portuguesa pela Vida: “A nós não nos cabe 
escolher os tempos que vivemos, mas sim 
o que fazemos com o tempo que temos!”

Por isso, terminamos com a questão: 
E quanto a este ataque à vida humana, 
onde estão os bons? 

Ouve a voz de Deus que diz: Levanta-
-te, ergue-te, aparece, resplandece, retoma 
a estrada e a luta. Ele conta contigo! A vida 
humana conta contigo para que tenhamos 
vida, e a tenhamos em abundância.

Romie e Belinha | Braga
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audiovisual Liliana Pedro | Santarém

saude e bem estar Luís Antunes | Viseu’

Filhas do Destino (Daughters of Destiny, 2017)

Filhas do Destino, é uma série documental original da Netflix que 
acompanha a vida de cinco raparigas provenientes de famílias in-
dianas que pertencem à casta “Dalit”, uma das comunidades mais 
empobrecidas do mundo, onde não têm acesso à educação. 
Destaca a luta das raparigas para terem liberdade, verem o seu géne-
ro respeitado e conseguirem criar um futuro melhor para as próximas 
gerações. É-nos revelado assim o seu crescimento numa escola diri-
gida para os mais pobres, Shanti Bhavan. 
Esta série mostra aos nossos olhos uma outra realidade, onde a edu-
cação não é um direito para todos, mas que continua a ser a chave 
para mudar vidas e mentalidades. Dá-nos a conhecer raparigas que 
agarraram a sua “única” oportunidade de mudança, que foram do 
“invisível ao imparável”.

Exercício físico 

Todos estamos a par da nova moda da promoção de saúde e bem-estar para com a população. Segundo a Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS) as pessoas fisicamente mais ativas desenvolvem duas vezes menos doenças 
cardiovasculares, sendo que o risco de desenvolver cancro entre diminuí entre 30 a 50%. Todos os tipos de tra-
tamentos, se forem acompanhados por exercício físico, aumentam em muito a taxa de sucesso de recuperação. 
Apesar de a Direção Geral de Saúde ter vindo a promover campanhas de consciencialização para a prática de 
exercício físico, através de pequenos gestos no seu dia-a-dia, mais concretamente a demonstração de como a 
adoção de comportamentos fisicamente ativos podem ter benefícios a longo prazo, fica aqui o desafio de usar 
as escadas ao invés do elevador na sua rotina diária e a fazer caminhadas de 30 minutos todos os dias durante 
um mês. A sua saúde irá agradecer.
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Sabem de confinamento e reclusão 
mais do que ninguém: as Carmelitas 
Descalças de Cádiz oferecem os seus 
conselhos baseados na sua experiência 
de vida aos que, agora, se veem obri-
gados a ficar em casa.

 
1. Atitude de liberdade
O mais importante é a atitude com 

que se vive, a interpretação pessoal 
que se faz da situação, a consciência 
de que não se trata de uma derrota. Pa-
radoxalmente, esta pode ser uma opor-
tunidade para descobrir a maior e mais 
genuína liberdade: a liberdade interior 
que ninguém pode tirar, e que procede 
da própria pessoa. Num contexto em 
que as autoridades “obrigam” a estar 
em casa, a liberdade consiste na ade-
são voluntária, sabendo que é por um 
bem superior. É livre aquele que tem a 
capacidade de assumir a situação por-
que quer fazer o correto. Não se está 
encerrado em casa, antes, optou-se por 
nela permanecer “livremente”.

 
2. Paz onde a alma se amplia
Olhe para dentro de si próprio, o 

espaço mais amplo para a pessoa se 
expandir e ser feliz está no seu cora-
ção. Não são necessários espaços ex-
teriores, mas andar folgadamente no 
próprio mundo. Dê asas à criatividade, 
escute as suas próprias inspirações, e 
encontre a beleza de que é capaz. Tal-
vez ainda não tenha descoberto que 
da paz da alma brota vida… a vida é 
criação de mais vida, comunicação de 
alegria e amor. Quando se acostumar a 
viver em si, já não quererá sair.

 
3. Não se descuide, a paz re-

quer trabalho
Exercite virtudes que requerem 

concentração e autoconhecimento, 
essas que normalmente se descuidam 
quando se está ocupado nos mil e um 
afazeres “externos”. De como se enca-
ra as próprias emoções e pensamentos, 
da gestão dos sentidos e paixões, de-
pende se se vive no céu ou no inferno. 
Observe-se e domine-se, porque se se 
deixar levar pelo medo, pela tristeza ou 
pela apatia, dificilmente se sairá delas, 
já que não há muitas evasões. Exerça 

disciplina sobre o seu coração: quando 
algum pensamento não lhe fizer bem, 
rejeite-o. Procure inclinar-se para tudo 
aquilo que note que lhe dá paz e ale-
gria... a harmonia tem de trabalhar-se.

 
4. Ame
A questão de fogo destes dias será 

a convivência. Perante a crise causada 
pela pandemia, as pessoas ficam mais 
suscetíveis e, inclusive, irritáveis. É 
preciso ser-se muito paciente e usar 
muito o senso comum. Somos diferen-
tes, cada qual tem uma sensibilidade 
distinta por múltiplas circunstâncias. 
Aceite e respeite as opiniões e senti-
mentos dos outros. É muito normal, 
quando se está em casa, a tendência 
para querer controlar tudo… Procu-
re não o fazer, seria causa de muitos 
conflitos e frustrações. Não dê im-
portância às diferenças, potencie as 
coisas que unem. O único terreno que 
realmente lhe pertence é a sua própria 
pessoa: os seus pensamentos, palavras 
e emoções; não controle, controle-se. 
A partir do amor extrairá compreensão 
e empatia, vontade de dar e agradeci-
mento ao receber. Respeite, acolha a 
fragilidade, desdramatize, viva e deixe 
viver.

 
5. Não mate o tempo
Nada poderá criar-lhe uma sensa-

ção tão grande de vazio e fastio como 
passar o tempo inutilmente. É um ini-
migo gravíssimo que lhe poderá rou-
bar a paz, e até colocá-la em depres-
são. Faça um plano para estes dias, e 

tente vivê-lo com disciplina. Descanso 
e ocupação não são antagónicos, apro-
veite para descansar realizando ativi-
dades que a relaxem ou que estimulem 
um ânimo positivo. Dê tempo nas coi-
sas simples: que o grão-de-bico se tor-
ne tenro, que o assado demore a ficar 
cozinhado… temos tempo! Mesmo 
que um guisado lhe leve duas horas, 
desfrute de o fazer, e empenhe-se em 
que as coisas que faz, por simples que 
sejam, tenham valor e uma finalidade. 
Nada de perder tempo sem sentido, 
“matar o tempo” é matar a vida.

 
6. Alargue as suas fronteiras
Quantas vezes se deixou de fazer o 

que se devia por falta de tempo. Pois 
bem, agora temo-lo! Esse livro que lhe 
ofereceram há três anos e que não leu, 
aquele que ainda não devolveu porque 
ficou pela metade. Se gosta de música, 
procure novos artistas, descubra novos 
géneros. Apetece-lhe uma viagem? 
Pense num país exótico e aprenda so-
bre a sua cultura e tradições… temos 
internet também para isso. Se é pessoa 
de fé e oração, talvez não saiba o que 
rezar, porque já esgotou tudo o que sa-
bia. Por que não experimenta a litur-
gia das horas? Descarregue-a no seu 
telemóvel; procure os escritos de al-
gum santo, seguramente vai encontrar 
muitas coisas que lhe encherão a alma 
de novas luzes. Não se conforme com 
o que conhece e sabe… agora que há 
oportunidade, abra-se a novidades que 
lhe acrescentem sabedoria e a encham 
de alegria.

Dez conselhos de uma Monja de Clausura 
para viver na “cela” de casa
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Covid-19: «Templos» e liturgias 
no ambiente digital

A Conferência Episcopal Portugue-
sa divulgou hoje um comunicado onde 
determina a “suspensão da celebração 
comunitária das Missas”, referindo que 
as medidas decidas podem “ser com-
plementadas com as possíveis ofertas 
celebrativas na televisão, rádio e inter-
net”.

Para além da programação religiosa 
regular na comunicação social, onde se 
destacam o programas da Renascença, 
o espaço inter-religioso ‘A Fé dos Ho-
mens’ na RTP2 (nomeadamente o pro-
grama ECCLESIA e programa 70×7), 
a transmissão da Missa Dominical na 
RTP e na TVI, a rede da internet oferece 
diferentes formas de “participação” em 
celebrações, assim como subsídios para 
momentos da oração ao longo do dia e 
conteúdos formativos.

No seguimento da proposta da Con-
ferência Episcopal Portuguesa, a Agên-
cia ECCLESIA enumera as várias pro-
postas que se descobrem no ambiente 
digital e convida os seus seguidores a 
enviar para agencia@ecclesia.pt outras 
propostas em curso nas várias dioceses 
e santuários.

O programa ECCLESIA vai iniciar 
uma nova grelha de programação a par-
tir de segunda-feira para fazer chegar à 
casa de todos os portugueses, através 
RTP2, conteúdos que habitualmente 
eram partilhados nas comunidades pa-
roquiais.

Entre as propostas, destaque para o 
programa que vai ser emitido em cada 
quarta-feira, inteiramente sobre conteú-
dos que passam pelas salas de cateque-
se nas paróquias, e à sexta-feira, sobre 
a explicação da Liturgia da Palavra de 
cada domingo.

Missa diária com o Papa: O Papa 
Francisco celebra diariamente a Missa 
na Capela da Casa Santa Marta (06h00 
em Lisboa), transmitida através do ca-
nal Youtube do Vaticano: www.youtu-
be.com/vatican

Missas: O portal da Agência Eccle-
sia (www.agencia.ecclesia.pt) vai colo-
car em destaque as várias transmissões 
de Eucaristias, subsídios de oração e de 
formação ao longo do dia. O Secreta-
riado Nacional da Liturgia publicou um 
guião para “celebrar e rezar em tempo 
de pandemia”

 
7. Para as mais sensíveis
Nem todos dominam as emoções 

de igual maneira. Haverá pessoas para 
quem, pela sua psicologia, lhes custará 
muito mais este confinamento do que 
a outras. As emoções não só provêm 
do interior; também aquilo que se vê, 
escuta, toca, etc. influencia. Por isso, é 
preciso ser-se seletivo com aquilo que 
se recebe do exterior, para evitar entrar 
em círculos viciosos que envolvam em 
desespero ou façam perder o controlo. 
Evite-se, na medida do possível: con-
versas pessimistas, discussões, más 
caras, excesso de informação, filmes 
de terror ou intriga, desordem dentro 
de casa. Como não há muitas evasões 
que façam mudar de “chip”, tudo o 
que entra no cérebro nele permanecerá 
mais tempo do que o habitual; por isso, 
é preciso ter cuidado para não se ficar 
obcecado, ou permitir aninhar uma 
emotividade negativa no interior. O 
excesso de ecrãs também é mau, por-
que estimula em demasia o cérebro, e 
provoca mais nervosismo. Há que dor-
mir bem, mas em excesso pode causar 
a sensação de fracasso ou derrota. Um 
remédio muito bom para canalizar a 
energia e relaxar é dançar. Ponha boa 
música e divirta-se a dançar. Nada 
como rir e divertir-se para reiniciar o 
sistema interior.

 
8. Não está isolada
É importante compreender que não 

há motivo para se sentir só, pois não se 
está. O amor e o carinho dos teus con-
tinua, mesmo que o contacto físico se 
tenha distanciado. Esta é uma oportu-
nidade para viver a comunicação a um 
nível mais profundo, mais íntimo. Fale 
com quem está em casa com tranqui-
lidade, sem pressas, escute-os até que 
terminem, deixe que o diálogo faça 
crescer a confiança e as confidências 
construam cumplicidade. Diga aquilo 
que nunca tem tempo de dizer, conte o 
que sempre quis contar, fale de tudo e 
de nada, mas com carinho, que é o que 
chega à alma e nela se aninha. Respon-
da àquela mensagem de Natal que não 
agradeceu, a carta que a emocionou e 
à qual estava a preparar uma resposta, 
àquele “e-mail” de uma velha amiza-
de. Procure palavras com beleza, ten-
te dar expressão aos seus sentimentos 
mais nobres… Fale com o coração e 
crie laços muito mais profundos com 
os seus. Descobrirá que a distância não 
é ausência.

 
9. Dia de reflexão
Para não se angustiar, também é 

conveniente procurar momentos de 
silêncio e solidão. Na organização do 
tempo para estes dias, inclua espaços 
de “oxigenação” individual. Quan-
tas pessoas já alguma vez disseram: 
«Como gostaria de me retirar alguns 
dias para um mosteiro». Pois bem, a 
ocasião está aqui, em casa. Habitual-
mente as pessoas cansam-se por causa 
da aceleração das suas horas, como se 
a rotina diária não desse tempo para 
assimilar o que se vive. Esperamos 
mudanças substanciais na sociedade, 
«isto não pode continuar assim». Ago-
ra temos esta oportunidade para nos 
metermos num casulo, como a lagarta 
que se converte em borboleta. Refli-
ta, pense, medite… Que posso mudar 
em mim para ser melhor depois des-
tes dias?... A separação das coisas que 
normalmente temos entre mãos ajuda-
rá a ver se realmente se está a pôr o 
acento naquelas que importam, em vez 
daquelas que podem ser secundariza-
das, quais são as insubstituíveis, etc. 
Um bom discernimento para melhorar 
fará com que estes dias sejam de mui-
to proveito. Homens e mulheres novos 
depois desta crise.

 
10. Reze
Só a oração (que é o vínculo de 

amizade com Deus) pode sustentar 
a vida em todas as situações, espe-
cialmente nas adversas. Oração, que 
como diria Santa Teresa, «ainda que 
a diga à sobremesa, é o principal». 
Orar é abrir-se a esse “Outro” que 
pode sustentar-nos quando se precisa 
de ajuda; mas também quando se está 
bem, orar é sustentar outros que pre-
cisam. É a experiência mais univer-
sal do amor. Ore, fale com Deus, as 
horas passarão sem que se dê conta: 
fale-lhe de tudo, Ele não se cansa de a 
escutar, desafogue-se com Ele quan-
do necessitar, e, porque não?, deixe 
que também Ele se desafogue consi-
go, é o seu Pai, seu Irmão, seu Amigo. 
Exercite a sua fé e a sua confiança. Se 
deixou a relação com Deus no vesti-
do da sua primeira comunhão, volte 
a experimentá-lo, agora há tempo e 
serenidade para conversar com Ele. 
Talvez não acredite porque nunca o 
experimentou. E se tentar?...

in Secretariado Nacional 
da Pastoral da Cultura
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Estamos no início da Primavera, as 
árvores despidas depois do Inverno co-
meçam a desabrochar mostrando a bele-
za da sua roupagem. É a estação do ano 
mais adequada para nos lembrarmos da 
floresta. Não foi por acaso que a (FAO) 
- Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura, escolheu o 
dia 21 de março para criar o Dia Mundial 
das Florestas, com o objetivo de cons-
ciencializar a sociedade tendo em conta a 
importância que a floresta tem para o 
nosso planeta.

Os mais pequeninos nas escolas, 
onde normalmente se celebra o Dia da 
Árvore, não escondem a sua alegria 
quando participam nestas celebrações, e 
por isso é uma festa! Os adultos também 
o reconhecem, muito embora não o ma-
nifestem, nem o exteriorizem com tanta 
intensidade, mas o significado deste dia 
também é muito importante.

O Diretor-geral da FAO, prefaciando 
a atualização do relatório bianual Sta-
te of the World’s Forests (O Estado das 
Florestas do Mundo), de 2012, afirmou: 
“Deve ficar claro que incluir as florestas 
no centro de uma estratégia para um fu-
turo sustentável não é uma opção - é um 
imperativo”.

Em Portugal, considerando a floresta 
em sentido lato, “a área ocupada por ar-
voredos florestais, pela silvo-pastorícia, 
matos e ainda o território ocupado por 
terrenos incultos de longa duração e 
águas interiores”, tem mais de 7 milhões 
de hectares, 77% do território. Só o arvo-
redo ocupa 35.4% do território nacional, 
seguindo¬ se os matos e pastagens com 
32%, mas é o país da Europa que mais 
área florestal perde todos os anos. 

Para nos associarmos, lembremos al-
guns dos seus valores que nos parecem 
mais relevantes:

- Quem garante a qualidade da água 
que bebemos e mantém os lençóis freáti-
cos existentes na natureza?

- Quem sustenta o solo que nos ali-
menta?

- Quem dá abrigo e sustento às aves 
dos campos, e a toda a fauna existente na 
natureza?

- Quem garante a atividade da caça e 
pesca desportiva e tantas e tantas ativida-
des de lazer?

- Quem garante a biodiversidade 
existente na natureza?

- Quem garante o equilíbrio dos ecos-
sistemas?

- Quem garante o combate à deserti-
ficação tão acelerada em vários sítios do 
nosso território?

- Quem contribui para valorizar o pa-
trimónio paisagístico das nossas terras?

- Quem, em termos económicos e 
sociais, contribui para a criação de mais 
100.000 postos de trabalho, para mais de 
10% do total das exportações portugue-
sas, e cerca de 3% do Produto Interno 
Bruto (PIB)? 

- Quem pode ajudar a permanência 
das populações nas zonas rurais e distri-
bui os dividendos da sua parca rentabi-
lidade pela grande maioria das famílias 
rurais deste país?

Para além destes aspetos, já pensa-
ram no milagre da fotossíntese?... Sem 
ninguém dar por isso, todos os dias, as 
árvores, no seu espaço, silenciosas, vão 
trabalhando sem cessar, produzindo o 
seu próprio alimento e a seu próprio ves-
tuário, purificando o ar que respiramos. 
E sabem, por curiosidade, que 1000 ár-
vores adultas absorvem 1000kg de CO2 
(dióxido de carbono), salientando assim 
e, em primeiro lugar, o seu papel regula-
dor no clima do nosso planeta?

Em resumo, quem oferece tanto, de 
forma gratuita, à sociedade e recebe 
tão pouco em troca? A floresta que to-
dos nós amamos e que tanto nos dá, está 
doente, está a atravessar um momento de 
crise profunda no nosso país, acompa-
nhando a crise profunda que todo o meio 
rural está a viver, especialmente no mini-
fúndio. Os produtores florestais amam 
as suas propriedades, fazem parte da 
sua história e da sua vida, cuidam de-
las como cuidam dos próprios filhos e 
sentem uma dor profunda quando o 
não podem fazer. Basta dar umas vol-
tas pelas nossas estradas para obser-
var o estado do nosso território rural. 
Matas e matas ainda carbonizadas, 
paus despidos ao longo da paisagem 
parecem fantasmas, terrenos e terre-
nos abandonados sem intervenção à 
vista, porque os pinheiros vão ficando 
podres, os eucaliptos rebentam de toi-
ça e as sementes das mimosas prolife-
ram quando o calor dos incêndios as 
faz rebentar, facilitando a sua germi-
nação após as chuvas do Inverno.

Porém o desânimo, a desconfiança 
na atividade, a falta de rentabilidade, a 
frequência de fogos florestais, as pragas 
e doenças levam ao abandono das suas 
terras e consequentemente do território. O 
produtor florestal não vê futuro nesta ati-
vidade, deixou cair os braços e a floresta 
do país é cada vez mais mato; e os matos, 
cada vez mais fustigados pelos incêndios, 
podem transformar o nosso território, a 
médio prazo, num deserto de solos esque-
léticos onde só há rochedos. Enquanto 
a floresta em todos os países Europeus 
cresce, em Portugal há um decréscimo 
médio de mais de 10.000ha por ano. 

Neste cenário, quem depois destas 
calamidades que acontecem ano após 
ano, vai ficar no meio rural, para cum-
prir as obrigações legais, que lhe são 
impostas, sem qualquer resultado à 
vista. Se nada for feito, urgentemen-
te, cada vez será mais difícil inverter a 
tendência para a situação de tragédia 
que a floresta vive, acreditando que 
todo o esforço nesse sentido é um de-
sígnio nacional.

Temos obrigatoriamente de contrariar 
esta situação. As condições do nosso 
território e as suas potencialidades são 
bem maiores que as nossas limitações. 
Todos juntos, produtores florestais, 
proprietários, empreiteiros, indústria, 
escolas e universidades, serviços da 
tutela, políticos e governantes acredi-
tamos que podemos fazer muito mais 
e inverter a situação se todos traba-
lharmos de mãos dadas, com realismo 
e transparência, ocupando o lugar de 
cada um, nos destinos seguros que a 
nossa floresta merece.

Dizia alguém com sabedoria: “se um 
proprietário e ou um produtor florestal 
assegura os benefícios e as externalida-
des positivas que o seu património per-
mite gerar a terceiros, ele tem de receber 
uma compensação para o fazer e não so-
frer sistematicamente a vitimização que 
as condições lhe impõem”. 

Queremos acreditar que as políticas 
públicas começam a ficar atentas à rea-
lidade, para darem finalmente uma res-
posta ajustada às exigências da floresta 
real. Se assim for, todos juntos seremos 
floresta!

Eng. António Guimarães
Vilar | Aveiro

VAMOS CUIDAR DA FLORESTA



15mundo rural

Símbolos JMJ. Face à situação de 
pandemia, devido ao Covid-19, à 
semelhança de vários eventos, foi 
necessário adiar a entrega, para dia 
22 de novembro, dos símbolos das 
Jornadas Mundiais da Juventude, a 
realizar em Portugal, em 2022.

Santuário de São Torcato foi ele-
vado a Basílica Menor. Situado 
próximo de Guimarães, pertencen-
do à Arquidiocese de Braga, cele-
brou-se a oficialização da elevação 
concedida pelo Papa Francisco, no 
dia 27 de fevereiro, dia em que se 
celebra São Torcato. Esta distinção 
foi solicitada ao Vaticano pelo Ar-
cebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, 
devido à imponência do edifício, 
às suas tradições e ao facto de, no 
seu interior, preservar, incorrupto, 
o corpo de São Torcato. Este cen-
tro de culto recebe mais de 750 mil 
peregrinos.

Vaticano abre arquivo do Papa 
Pio XII. Exerceu o seu pontifi-
cado entre 1939 e 1958, abarcan-
do a II Guerra Mundial e o início 
da Guerra Fria. Desde o dia 2 de 
março, este arquivo está aberto aos 
investigadores de todo o mundo, 
independentemente da sua crença 
ou ideologia. Com um vasto ar-
quivo, o Papa Pio XII é desde já 
apresentado como «defensor da 
humanidade e como autêntico pas-
tor universal». No decorrer da II 
Guerra Mundial, existem diversos 
documentos falsificados pelo Vati-
cano, com vista a ajudar judeus.

Franciscanos têm novo Provin-
cial. Frei Domingos do Casal Mar-
tins sucede a Frei Armindo Car-
valho, que renunciou por motivos 
de saúde. Com 78 anos, exercia 
atualmente o cargo de vigário da 
Província Portuguesa.

Sínodo dos Bispos de 2022. A 
XVI Assembleia Geral Ordinária 
do Sínodo dos Bispos, a realizar 
em outubro de 2022, terá como 
tema «Por uma Igreja sinodal: co-
munhão, participação e missão».

IGREJA EM REVISTAopinião

Cuidar da saúde, sim, urgente fazer...

Mas que o forno não deixe de cozer!...

Louvo e muito reconheço o 
trabalho, a dedicação, a disponibi-
lidade e o altruísmo dos diversos 
profissionais de saúde que se em-
penham no combate ao COVID 
19, sem deixar de lado outras ro-
tinas laborais nas mais diversas 
especialidades complementares!...

Reconheço esse sentido de res-
ponsabilidade, ação e missão!...

Porém, por mais que estes brio-
sos profissionais se dediquem, por 
mais esforço que façam, mais ho-
ras que trabalhem, é determinante 
que, também, todos nós, os outros, 
façamos a parte que nos cabe para 
os ajudar na sua meritória tarefa.  
Sem uma união forte, sustentada 
num espírito clarividente e deter-
minado, não conseguiremos levar 
por diante, com êxito, está árdua 
luta contra o inimigo invisível, o 
coronavírus - COVID 19.

Mas num clima de “guerra”, so-
bretudo quando não se sabe onde 
está o inimigo, que vagueia de for-
ma errante e nos pode pregar uma 
partida no mais insólito lugar ou 
instante, não será menos impor-
tante que seja reconhecido o ines-
timável labor desenvolvido por 
todos aqueles que no proporcio-
nam a possibilidade de podermos, 
ainda, adquirir o “pão de cada dia” 
e um conjunto de bens de primei-
ra necessidade que, nos tempos 
que correm, acabam por se tornar 
quase imprescindíveis à nossa so-
ciedade. É que não adianta tratar 
da saúde daqueles que dela ne-
cessitam, se na “retaguarda” não 
pudermos contar, também, com o 
esforço de toda a cadeia alimentar: 
desde os agricultores, aos trans-
portes, ou outros setores comple-
mentares, de modo a que estejam 
disponíveis os produtos indispen-
sáveis para o nosso bem-estar físi-
co, mental e social.

Para que seja realizado um efi-
caz trabalho ao nível da prevenção 
e dos cuidados de saúde, torna-se 
determinante uma boa alimenta-
ção.

Portanto, não podemos esque-
cer todas as cadeias de produção, 
agricultura, transformação, trans-
porte venda, até ao consumidor 
final. Lembro e relembro que todo 
esse setor não pode parar, muito 
menos ser esquecido. E, contra 
factos, não há argumentos. Se essa 
infeção geral continuar a evoluir 
negativamente, daqui a poucos 
dias será fácil constatar o que vai 
acontecer a muita gente, infeliz-
mente. As filas que já se verificam 
nos estabelecimentos relacionados 
com a alimentação e outros produ-
tos de primeira necessidade falam 
por si.  Para bom entendedor…. 
pois “casa onde não há  pão, to-
dos ralham e ninguém tem razão”. 
E os efeitos colaterais decorrentes 
dessa necessidade, sem satisfação, 
podem vir a ser difíceis de con-
trolar. Sem saúde, nem pão, o que 
aconteceria à nossa população?!…

Não menos importante será, 
também, reconhecer, o trabalho 
exercido pela maior parte dos au-
tarcas, alguns deles a darem gran-
des lições de gestão aos líderes da 
nação, aos voluntários, colabora-
dores de IPSS, forças de seguran-
ça, etc.!...

O país não pode parar. Um por 
todos e todos por um!... Força!... 
vamos ganhar!...

por Nuno Pires
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Vaca, para que te quero?

por Por Joao Adriao - Gestor Ambiental e Florestal~ ~

“É sobre se você é um pecador ou 
uma pessoa de bem. Se está do lado 
da salvação ou da desgraça. Se quer 
ser um dos nossos ou um dos deles. Se 
está connosco ou contra nós...”

Michael Crichton, 2003
O ambientalismo como religião

Após milénios ao lado do Homem, 
mistificada por algumas culturas, di-
vinizada por outras, a vaca está em 
maus lençóis. O bafo que aqueceu o 
menino Jesus, é afinal algo terrível 
para o ambiente… Está aberta a guer-
ra: “comer carne é a principal causa 
das alterações climáticas”, dizem-nos 
as Environmental Research Letters, 
documentários falam mesmo em mais 
de metade do carbono emitido (Cows-
piracy); a ONU recomenda baixar o 
consumo; figuras públicas como A. 
Schwarzenegger, P. McCarthney, ou 
o “nosso” João Manzarra convertem-
-se; por cá, o Roteiro para a Neutra-
lidade Carbónica prevê uma redução 
bovina de 25 a 50%; o reitor da Uni-
versidade de Coimbra expurgou-a da 
cantina e até o Governo a baniu da 
ementa. 

E, afinal, a culpa é das vacas? Bom, 
se há alguns pontos na temática das 
alterações climáticas que são consen-
suais, já no campo do impacto alimen-
tar reina a incerteza, a confusão e os 
estudos com resultados para todos os 
gostos. Típico aliás, em tudo o que a 
comida diz respeito – ainda o outro dia 
Ricardo Araújo Pereira brincava com 
a multiplicidade de estudos ora a dizer 
que os ovos fazem mal, ora que fazem 
bem. Entre as pesquisas, várias há a de-
sonerar as vacas (Tom et al 2016, Ra-
mirez 2019, Stocks 2019, etc.), alguns 
mostrando mesmo que retirar a carne 
da alimentação, além de menos saudá-
vel, seria sinónimo de mais energia gas-
ta, mais água consumida e mais GEE 
emitidos.

Medir a pegada do prato? São con-
tas complicadas. Mas mais complicadas 
ficam se atendermos a outros aspetos:

• As emissões pecuárias globais 
andam pelos 10 a 15% (IPCC 2007, 
FAO 2013). Obviamente estão a emitir 

carbono antes consumido, sob a forma 
de metano que dura pouco tempo na at-
mosfera e volta a ser reabsorvido, algo 
que faz parte do próprio ciclo da vida. 
Comparar esta fonte com outras, como 
seja a queima de combustíveis fósseis, 
que acrescenta carbono que estava su-
mido do ciclo, é desonesto. Por outro 
lado, estudos vários apontam para van-
tagens das pastagens na fixação de car-
bono no solo. E apontam também para 
incêndios como importantes emissores, 
e que, nas nossas paisagens, dificilmen-
te se conseguem controlar sem gado;

• Não estamos a falar de carros de 
luxo ou navegação na internet com um 
smartphone, antes de produção de ali-
mentos. A carne é uma fonte barata de 
proteínas, e não só a fome no mundo 
ainda é, infelizmente, uma realidade, 
como também as projeções do cresci-
mento populacional mostram que, no 
futuro, mais comida será necessária. 
Estudos há (Peters et al 2016) mostran-
do que dietas com componente animal 
podem alimentar mais pessoas. Acresce 
que os animais são o único uso possível 
em muitas terras imprestáveis para a 
agricultura, produzindo riqueza a partir 
de produtos fibrosos de escasso valor 
nutritivo;

• As culturas vegetais são estruma-
das – importância dos animais, que ain-
da comem os restos – e/ou adubadas, 
muitas plantadas em monoculturas in-
tensivas, regadas com produtos fitofar-
macêuticos, também modificam paisa-
gens, também poluem água, ar e solo, 
dietas variadas implicam ainda con-
sumir produtos importados, etc. Com 
efeito, mais complexas as contas ficam, 
se atendermos a fatores como as formas 
de produção ou a distância percorrida 
pelo produto ou os métodos de acon-
dicionamento, transversais ao consu-
mo da generalidade dos alimentos. Por 
exemplo nasceu no Brasil, a campanha 
“segunda sem carne”; ora um dia sem 
consumo de carne equivale a não andar 
8 km de carro (Garnsworthy, 2019). 8 
km? É que fora da cidade, uma ida às 
compras fica em bem mais que isso, ou 
vêm em carrinhas a fazer dezenas de 
kms de aldeia em aldeia;

• Adicionalmente, as vacas não nos 
dão só carne, providenciando dezenas 
de outros produtos, de alimentos como 
leite, queijo, manteiga, natas, iogurtes, 
chocolates, gelados, pastilhas, gelatina 
a coisas como sapatos, solas, cintos, ca-
sacos, carteiras, tapetes, peças decorati-
vas, papel de parede, cordas de guitarra, 
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velas, pincéis, filtros de ar, perfumes, 
desodorizantes, champôs, medicamen-
tos, vitaminas, anticongelantes, tintas, 
óleos, isolantes, corantes, detergentes, 
fertilizantes, etc., etc… Coisas que se 
podem produzir com materiais alterna-
tivos? Certo, mas que não são isentos 
de impactos…

É ao arrepio de tudo isto, e esque-
cendo ainda o destino a dar a dezenas 
de milhares de milhões de animais e 
como ocupar mil milhões de pessoas 
com o emprego perdido, o Veganismo 
e o Animalismo cavalgam a discussão 
sobre ação climática para defesa das 
suas agendas radicais, ignorantes, pre-
sunçosas e preconceituosas – bandidos 
do mundo rural que exploram animais 
e os matam e vendem, e atrasados de 
quem os come – de imposições, taxas, 
proibições, moralismo – de poucas dé-
cadas face a muitos milénios de cultura 
humana – sobre a liberdade de escolha, 
a preferência individual de cada um de 
nós… 

Face a contas muito controversas, 
se queremos optar por escolhas am-
bientalmente responsáveis, devemos 
antes pesar o enquadramento da rea-
lidade socioeconómica do nosso país, 
da nossa balança comercial – em que a 
alimentação é, a par da energia, a prin-
cipal dor de cabeça – das necessidades 
de animais na gestão da nossa paisagem 
– do fogo à biodiversidade e incluindo 
a função de sumidouro de carbono – 
do que são vários fatores transversais 
a todos os alimentos, casos das formas 
de produção, boas práticas, distância, 
acondicionamento, etc., assim como da 
nossa cultura, cozinha, dinâmica demo-
gráfica, coesão territorial, e ainda das 
pessoas – portugueses também – que 
fazem disto o seu ganha-pão… 

Dito de forma simples: acha que 
está a ajudar o ambiente fechando a 
boca à carne? Não está. 

Num recente relatório de Agosto 
de 2019, é o próprio IPCC que refere: 
“dietas balanceadas à base de alimentos 
vegetais e alimentos de origem animal, 
produzidos em sistemas de produção 
resilientes e sustentáveis representam 
grandes oportunidades para adaptação 
e mitigação de efeitos ambientais ge-
rando simultaneamente grandes benefí-
cios em termos de território e nutrição e 
saúde humana”.

Publicado em www.agroportal.pt

O setor da agricultura começa a co-
nhecer os primeiros apoios para fazer 
face à crise

O setor da agricultura começa a co-
nhecer os primeiros apoios para fazer 
face à crise tecnoalimentar

O ministério da Agricultura apre-
sentou uma primeira versão de um 
Plano de Medidas Excecionais para 
o setor agroalimentar, para garantir o 
funcionamento desta área e a seguran-
ça do abastecimento alimentar, devido 
à pandemia de covid-19.

Em comunicado, o ministério refe-
re que, “na sequência do alastramento 
da pandemia covid-19 e da constata-
ção de crescentes perturbações que o 
setor agrícola e a cadeia alimentar evi-
denciam em muitos Estados-membros, 
tal como em Portugal”, foi iniciado “o 
processo de elaboração de um Plano 
de Medidas Excecionais para o setor 
agroalimentar no contexto da referida 
crise”.

“Este plano tem como principal ob-
jetivo garantir as condições de funcio-
namento do complexo agroalimentar, 
garantindo a segurança do abasteci-
mento alimentar, num contexto de for-
tes restrições de circulação de pessoas 
e mercadorias, e, ainda, mitigar o efei-
to nos subsetores com quebra de pro-
cura”, lê-se no mercado.

Nesta primeira versão do Plano de 
Medidas Excecionais, que “é dinâmico 
e atualizado sempre que necessário”, o 
ministério apresenta diversas medidas 
em curso de caráter transversal, como 
o aumento para 400 milhões de eu-
ros do “plafond” da Linha de Cré-
dito Capitalizar 2018 | COVID-19, 
para “fazer face às necessidades de 
fundo de maneio e de tesouraria” do 
setor e “garantia até 80% do capital em 
dívida, com comissão de garantia inte-
gralmente bonificada”.

Lançada pelo Governo, esta linha 
de crédito visa apoiar as empresas cuja 
atividade se encontra afetada pelos 
efeitos económicos da covid-19.

Um total de 300 milhões de euros 
para a linha de seguro de crédito 
à exportação de curto prazo com 
garantias de Estado ou um regime 
excecional e temporário de mora no 
pagamento de rendas são outras das 
medidas transversais aludidas, com 
vista à liquidez e crédito, enquanto, no 

que toca à área fiscal e contributiva, 
é indicada a flexibilização das con-
dições de pagamento de impostos e 
contribuições à Segurança Social no 
segundo trimestre deste ano ou com a 
possibilidade de pagamento em três ou 
seis prestações mensais sem juros do 
IVA e retenções na fonte de IRS/IRC.

O ‘lay-off’ simplificado (que per-
mite a redução temporária do período 
normal de trabalho ou a suspensão de 
contrato de trabalho) ou um incenti-
vo financeiro extraordinário para 
apoio à normalização da atividade 
da empresa, no valor de 635 euros 
por trabalhador, são algumas das 
medidas de apoio ao emprego enume-
radas.

Medidas mais abrangentes

Quanto a medidas setoriais, o mi-
nistério tutelado por Maria do Céu Al-
buquerque assinala o prolongamento 
do prazo de submissão de candidatu-
ras no Pedido Único 2020 (PU2020) 
para 15 de junho ou a atribuição de 
adiantamentos para liquidação dos 
pedidos de pagamento no âmbito do 
Programa de Desenvolvimento Ru-
ral (PDR2020).

“São elegíveis para reembolso as 
despesas comprovadamente supor-
tadas pelos beneficiários em iniciati-
vas ou ações canceladas ou adiadas 
por razões relacionadas com a co-
vid-19, previstas em projetos apro-
vados pelo PDR 2020”, indicou o mi-
nistério nesta versão do plano, que 
inclui “medidas excecionais em ne-
gociação com a Comissão Europeia 
para salvaguardar os interesses dos 
agricultores e da agricultura portu-
guesa”.

Mário Aleixo - RTP

Covid-19: Ministério da Agricultura revela 
primeiro Plano de Medidas Excecionais
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crónica por Pedro Pereira

Para quem escreve a Imprensa hoje?
Com o advento da internet, dos livros 

eletrónicos, dos jornais online, das redes 
sociais, da televisão “à medida”, dos ca-
nais pessoais, é inegável que os jornalis-
tas hoje têm pela frente desafios para os 
quais não estavam preparados, nem eles, 
nem os respetivos leitores!

No caso da imprensa escrita, nomea-
damente jornais e revistas, onde também 
se inclui o nosso Mundo Rural, o desafio 
é ainda maior! Basta pensar que, por in-
crível que pareça, boa parte dos jovens 
já quase não lê em papel e mesmo os há-
bitos de leitura noutros suportes estão a 
mudar rapidamente!

Pegando novamente no exemplo da 
nossa revista, não é segredo para nin-
guém que a maioria dos nossos leitores 
são de respeitável idade e apesar de to-
dos os esforços, caso da Página Jovem, 
estamos a ter dificuldade em aliciar as 
novas gerações para que nos continuem 
a ler, pelo menos da forma tradicional, o 
que significa que temos que nos reinven-
tar. Ora, se os mais velhos vão partindo 
e não há renovação nos mais novos... 
temos um desafio complicado à nossa 
frente!

O que se publica em Portugal?

Não é o mais relevante saber se o 
líder dos jornais é o “Expresso” ou o 
“Correio da Manhã”, se vai à frente na 
escolha dos portugueses a edição em 
papel ou a digital. Pouco importa se o 
jornal “A Bola” é líder isolado nos des-
portivos e não “Record” ou o “Jornal de 
Negócios” nos de cariz económico... em 
papel e no digital!

Também não é muito pertinente sa-
ber que nas chamadas revistas quem 
mais vende são as cor-de-rosa, caso da 
“Maria” ou da “TV 7 Dias”. Nem mes-
mo nas especializadas em carros como a 
“AutoFoco” ou nas duas rodas, caso da 
“Motojornal” é para nós relevante saber 
quais são os líderes em papel ou no digi-
tal, sendo ou não por assinatura. E a lista 
podia continuar para a área de outros de-
portos como a caça ou a pesca, as tecno-
logias, as viagens, os jornais regionais, 
os de inspiração religiosa e por aí adian-
te. Em suma, oferta não falta. Pode é fal-
tar a procura, mais ainda quando se está a 

falar de pagar para aceder à informação, 
seja em papel, conteúdos, tv paga...

Aliás, há muitas outras variáveis que 
são relevantes para perceber melhor 
quem lê e o que lê. Dimensões como a 
idade, o sexo, a profissão, as habilitações 
académicas, são de importância crucial 
para melhor se perceber o perfil das lei-
toras e dos leitores, quais os seus interes-
ses, motivações e até para condicionar e 
mesmo manipular a sua vontade e opi-
nião!

Outro aspeto curioso e muito “ali-
mentado” pelas grandes superfícies, é 
que nestas a maior parte das publicações, 
mesmo sendo para venda, são passíveis 
de leitura de forma gratuita e o consu-
midor acaba por comprar apenas e só o 
que lhe interessar de verdade, ou então 
opta simplesmente pela leitura gratuita. 
É uma prática muito comum e lesiva 
para as empresas, distribuidoras... que 
deixam de vender e faturar. Em contra-
partida, ao menos garante que as pessoas 
vão lendo um pouco mais!

Neste modelo em que vivemos está 
a acontecer um fenómeno que pode ser 
preocupante: já percebemos que a oferta 
é extensa e o número de pessoas dispos-
tas a pagar, seja em papel, seja online, é 
cada vez menor. Porém, os custos (de 
pessoal, materiais, deslocações, pesqui-
sa, produção, impressão, criação em am-
biente web) são elevados e alguém vai 
ter que os suportar.

Na prática, muitas dessas publica-
ções são já sustentadas no todo ou em 

parte pela publicidade, ou seja, pelos 
patrocinadores. Não me manifesto por 
isso ser algo bom ou mau, tendo ambas 
as dimensões. Na minha perspetiva, a 
questão fulcral é outra e pode compro-
meter a isenção do que é publicado. Afi-
nal de contas, o investidor/patrocinador 
é normal que não goste de ser criticado 
e pode, simplesmente, optar por investir 
noutra publicação mais benévola para os 
seus bens ou serviços!

Há um ditado muito engraçado que 
diz que “se pagas amendoins... recebes 
macacos”! Isto quer dizer que, com me-
nor desafogo financeiro, se corre o risco 
de perda de isenção, mas também uma 
menor qualidade do que é oferecido às 
pessoas, e entra-se numa espiral reces-
siva: menos qualidade da oferta, menos 
isenção e diversidade... conduz a menos 
leitores e por aí adiante!

Ainda mais uma dimensão curiosa 
e que pode ser um “sinal dos tempos” é 
que a leitura está a tornar-se um ato cada 
vez mais isolado! Deixamos de partilhar 
os jornais e as revistas, de trocar impres-
sões com outros leitores. Cada vez mais 
nos fechamos à frente do ecrã (que pode 
ser até apenas o do telemóvel), e opta-
mos por fazer comentários na hora, op-
tar por ver vídeos e animações e deixa de 
haver grande preocupação face à veraci-
dade da informação ou de saber até que 
ponto as fontes da mesma são fiáveis! 
Há até quem chame a isto a “estupidifi-
cação” da sociedade!

As chamadas fake news (que pode-
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por Eduardo Oliveira Sousa
assim vai o mundo...

Dois homens assaltaram uma loja, 
deixando um pato para trás. A polícia 
de Birmingham, Inglaterra, foi chamada 
devido a um assalto a uma loja. Ao 
tomarem conta da ocorrência, o dono 
explicou que viu os dois ladrões a roubar 
artigos, e que quando os confrontou, 
eles fugiram porta fora; mas deixaram 
para trás uma caixa que traziam debaixo 
do braço, quando entraram na loja. Essa caixa tinha um pato. A polícia está a 
investigar o assalto, tendo entregado o pato ao cuidado da Real Sociedade para a 
Prevenção da Crueldade em Animais (RSPCA), o equivalente inglês à Sociedade 
Protetora dos Animais.

O norte-americano Mike Hughes 
faleceu, ao despenhar o foguetão 
que ele próprio construíra. Na edição 
de janeiro de 2018 do Mundo Rural, 
reportámos que Mike Hughes tinha 
visto o seu voo inicial adiado, por 
falta de autorização das autoridades 
que supervisionam a aviação nos 

E.U.A.. Após conseguir as autorizações, o seu voo até 570 metros de altitude, 
ficou aquém do objetivo traçado. Aperfeiçoando o foguetão, esta nova tentativa 
tinha como objetivo chegar a 1500 metros de altitude; contudo, uma falha no 
lançamento provocou o desastre. Mike Hughes defendia que a Terra seria plana, 
e esta viagem num foguetão próprio serviria, também, para provar essa teoria.

A inglesa Katie Godor foi a grande 
vencedora da edição 71 do Dia 
Internacional das Panquecas. A prova 
consiste numa corrida ao longo de 380 
metros, em que os participantes têm 
de correr com uma frigideira na mão 
enquanto vão virando a panqueca, que 
está na frigideira, sem a deixar cair. A 
norte-americana Whitney Hay, venceu a 
prova que decorreu em Liberal, E.U.A., 
com o tempo de 1 minuto e 9 segundos; mas na prova que decorreu em Olney, 
Inglaterra, Katie Godor venceu a prova e a Taça Intercontinental, com o tempo 
de 1 minuto e 6 segundos. Esta corrida tradicional começou em Olney, no século 
XV, mas em 1950, a cidade de Liberal desafiou Olney para fazerem provas 
paralelas e compararem os tempos. 

O Prémio Pritzker 2020 foi atribuído às arquitetas 
irlandesas Yvonne Farrell e Shelley McNamara. 
Licenciadas em Arquitetura, na Faculdade de 
Arquitetura na University College Dublin (UCD), 
onde se conheceram, formaram com mais três colegas 
o atelier Grafton Architects. Entretanto, os colegas 
saíram do atelier, ficando apenas as duas que, para além 
dos seus trabalhos, foram também convidadas para dar 
aulas na Faculdade onde se tinham formado. O Prémio 

Pritzker é considerado como o “Prémio Nobel da Arquitetura”.

mos traduzir simplesmente por notícias 
falsas), invadem-nos por todos os lados 
e já não é apenas nas redes sociais! A 
própria comunicação social (rádio, tv, 
imprensa...) está cheia delas, de forma 
mais ou menos consciente e deliberada, 
que em nada ajuda ao seu prestígio e 
confiança por parte das pessoas...

Qual será a próxima tendência?

Todos nós conhecemos vários casos 
de revistas e jornais que não conseguem 
sobreviver ou se viram condicionados a 
apenas optar pela versão digital, por alte-
rar a publicação para uma periodicidade 
diferente, por exemplo de diária para bis-
semanal, de semanal para quinzenal, de 
mensal a bimensal e por aí adiante!

É parte de uma estratégia de sobrevi-
vência! Não se trata necessariamente de 
uma decisão para melhorar os serviços 
prestados ao leitor. Costuma ser uma de-
cisão de gestão para continuar a prestar 
um serviço em moldes ligeiramente di-
ferentes e, se possível, com menores cus-
tos, mesmo implicando alguma perda de 
leitores fidelizados.

Ouvimos a cada momento que “lê-se 
pouco em Portugal” e há vários estudos 
sobre os nossos hábitos de leitura, mas 
não podemos esquecer que a oferta au-
mentou exponencialmente nos últimos 
anos, em especial neste século, sobretu-
do em novas formas, para além do tradi-
cional papel, televisão ou rádio!

Além disso, está a crescer rapida-
mente uma nova geração de produtores 
de conteúdos, jornalistas ou não, já para 
não falar dos que são ou querem ser you-
tubers, bloggers, vloggers, podcasters 
e muitos outros, com nomes mais ou 
menos estranhos! Com os avanços da 
inteligência artificial será ainda maior a 
diversidade e oferta, mas é expetável que 
venhamos a ser ainda mais condiciona-
dos nas nossas escolhas.

É cada vez mais difícil fazer previ-
sões sobre o futuro, sobretudo à medida 
que as mudanças são cada vez mais rápi-
das e até radicais. No momento presente, 
estamos todos a ser contagiados pela ra-
pidez do acontecimento, pela globaliza-
ção imediata da notícia, pela interação, 
pelos cliques incessantes... é virtualmen-
te impossível acompanhar tudo, pelo que 
só nos resta sermos criteriosos, capazes 
de escolher, de filtrar o que queremos, 
ver, ouvir, ler, participar, discutir...

Tempos Modernos, diria o nosso sau-
doso Charlot! Eu direi que é um Novo 
Mundo!
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a nossa casa por Helena Bernardino

BOLA EN FORMADA
Ingredientes 
(12 porções)

Massa
25 g de fermento de 
padeiro
1 dl de água morna
425 g de farinha
1 c.(sopa) de açúcar
120 g de manteiga
0,8 dl de caldo de carne
1 c. (chá) de sal fino
3 ovos
Erva-doce e farinha q.b.

Preparação:
Bolo: Para a massa, bata bem os ovos com o açúcar, até obter um creme fofo e esbranquiçado. Envolva a farinha peneirada com 
o fermento e o chocolate. Unte com margarina e polvilhe com farinha uma forma com 23 cm de diâmetro. Verta a massa e leve 
ao forno pré-aquecido a 180ºC., por 30 minutos. Retire, depois de cozido, deixe arrefecer e desenforme para um prato de servir. 
Com uma faca de serrilha, faça um corte lateral na vertical e divida o bolo ao meio, na horizontal. Calda: Para a calda, leve todos 
os ingredientes ao lume e deixe ferver por três minutos. Deixe arrefecer bem e verta sobre as duas metades do bolo. Recheio: 
Bata bem as natas em neve e envolva com o leite condensado. Finalização: Espalhe o creme do recheio sobre uma metade  do 
bolo. Componha com a outra parte de bolo, unindo os dois cortes verticais, e reserve. Para cobertura, leve ao lume o chocolate em 
pedaços com as natas, mexendo até derreter e verta sobre o bolo. Decore com bombons, morangos e fios de ovos.

BOLO DE CHOCOLATE RECH EADO 
Ingredientes (8 pessoas)

Massa: 6 ovos, 200 g de açúcar, 160 
g de farinha, 1 c.(chá) de fermento 
em pó, 50 g de chocolate em pó, 
margarina para untar e farinha 
para polvilhar
Calda: 100 g de açúcar e dl de água, 
1 casca de limão e 1 pau de canela
Recheio: 2 dl de natas frias e 1 lata 
de leite condensado de chocolate
Cobertura: 100 g de chocolate ne-
gro em tablete e 1 dl de natas
Decoração: Bombons a gosto, fios 
de ovos e morangos

Preparação (dificuldade média, 1h40m, pode guardar-se no frio durante 3 dias e no congelador 30 dias):
Coloque o fermento numa taça, junte a água e mexa até dissolver. Adicione 125 g da farinha e amasse. Deixe levedar por 30 
minutos. Entretanto, coloque a restante farinha numa tigela grande, junte o açúcar e erva-doce; misture. Adicione a manteiga 
ao caldo de carne, aqueça ligeiramente e junte ao preparado anterior. Acrescente o sal e amasse. Junte os ovos e o fermento já 
lêvedo e amasse bem, sovando a massa até estar muito bem ligada. Forme uma bola com a massa, coloque-a numa tigela pol-
vilhada com farinha, tape-a com um pano húmido e deixe levedar em lugar aquecido, até dobrar de volume. Corte as carnes em 
pedaços. Esmague o alho e aloure-o no azeite. Junte as carnes e deixe alourar. Tempere com uma pitada de pimenta, retire do 
lume e deixe arrefecer. Coloque a massa, já lêveda, sobre uma superfície e estenda-a até obter uma espessura fina. Cubra com 
o preparado de carnes e enrole como se fosse uma torta. Corte o rolo em seis fatias grossas, disponha-as numa forma redonda 
untada com manteiga e forrada com papel vegetal, igualmente untado, e deixe levedar, em lugar aquecido, cerca de uma hora 
ou até dobrar de volume. Ligue o forno a 180ºC. Quando a massa estiver levedada, pincele as fatias com ovo batido e leve ao 
forno a cozer durante 40 minutos. Retire a bola do forno, desenforme-a morna e sirva.

Recheio
400 g de sobras de car-
ne cozinhada
150 g de presunto
150 g de bacon
2 dentes de alho
5 c. (sopa) de azeite
Pimenta, manteiga e 
ovo batido q.b.
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Uma grinalda para decorar 
a sua casa na Páscoa

Os pompons tomaram conta do 
mundo da moda e também vieram 
para ficar no mundo da decoração. 

Coloridas e aconchegantes, as bo-
linhas feitas a partir de fios de lã, são 
fáceis de reproduzir em casa, e deixam 
o ambiente muito mais divertido. 

Com elas podemos fazer marcado-
res de livros, grinaldas, almofadas, ta-
petes, decorar presentes, sacos, sandá-
lias, brincos, entre tantas outras coisas! 
Basta ter inspiração! 

Material: lá, tesoura, pedaço de 
papel grosso ou cartão (pode reapro-
veitar de alguma caixa que tenha em 
casa).

Execução: corte dois círculos em 
papelão (este modelo tem 9cm de diâ-
metro), e faça também um círculo me-
nor no meio e recorte. Una os dois cír-
culos, para depois começar a enrolar a 
lã; esta deve passar pelo buraco cen-
tral, seguindo todo o círculo, de forma 
a ficar bem preenchido. Para facilitar, 
faça um mini-novelo que entre na di-
mensão do buraco. Se a lã acabar, é só 
continuar com outro fio normalmen-
te. O mais importante é cobrir todo o 
cartão, até que fique bem cheio. Se-
guidamente cortar a lã, tendo o cuida-
do de encaixar a tesoura entre os dois 
círculos. Preste atenção para não sol-
tar a mão no meio do círculo para não 
perder os fios. Pegue num pedaço de 
lã e passe entre os dois círculos de pa-
pelão para manter os fios do pompom 
unidos; esse é o segredo do pompom 
– amarre com um nó bem apertado e 
reforce para não soltar depois. Para eli-
minar os círculos, corte um e retire-o; 
em seguida, corte o segundo também. 
Finalize cortando as sobras do fio que 
usou para dar o nó e vá aparando a lã, 
para que fique bem redondinho e fofo.
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Ritos Iniciais
Nesta edição, iniciamos a re-

flexão sobre os vários momentos 
da Missa, procurando refletir nos 
gestos e nas palavras proferidas. 
O objetivo é percebermos que, du-
rante a Eucaristia, fazemos mais 
do que dizer palavras e realizar 
gestos, pois tudo tem um signifi-
cado. Tentaremos, por meio destas 
explicações, sensibilizar e cons-
ciencializar para as mesmas.

Divisões da Missa

A Eucaristia está dividida em duas 
grandes partes: Liturgia da Palavra 
e Liturgia Eucarística. Podemos 
ainda divida-la em quatro partes, 
acrescentando os Ritos Iniciais e 
os Ritos Finais. Com esta divisão, 
compreendemos que a escuta da 
Palavra de Deus é complementada 
com todo o momento da Eucaris-
tia, e vice-versa. A junção de am-
bas, prepara-nos para viver a vida 
no mundo, no dia-a-dia.

Ritos Iniciais

Após o cântico inicial, o sacer-
dote diz «Em nome do Pai e do Fi-
lho e do Espírito Santo», invoca-
ção à qual a assembleia responde 
«Ámen», confirmando, de acordo 
com o proferido pelo sacerdote, 
que naquele momento está presen-
te a Santíssima Trindade. O padre 
prossegue com a saudação «A gra-
ça de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
esteja convosco», à qual responde-
mos «Bendito seja Deus, que nos 
reuniu no amor de Cristo». O cele-
brante apela a que a graça de Jesus 
esteja com todos os presentes, e 
numa só voz, a assembleia respon-
de com o porquê de estar reunida: 
o amor de Cristo.

ao teu encontro por Joana Veigas

Ato Penitencial

A celebração prossegue com 
o reconhecimento de que somos 
pecadores, e por isso, ainda nos 
primórdios da celebração, assu-
mimos as nossas culpas, expres-
sas nos «pensamentos e palavras, 
atos e omissões»; e pedimos ajuda 
à Virgem Maria, aos anjos e aos 
santos, bem como à assembleia ali 
reunida, para que peçam por cada 
um dos presentes a Deus. Ao di-
zermos «por minha culpa, minha 
tão grande culpa», colocamos a 
mão no peito, assumindo a nossa 
culpa individual. Com esta oração, 
reconhecemos as nossas fragilida-
des e pedimos que intercedam por 
nós, para que possamos tornar-nos 
cada vez melhores pessoas.

Uma outra forma do ato peni-
tencial, em modo de repetição das 
palavras do sacerdote, é a recita-
ção da súplica para que Jesus e 
Deus Pai tenham piedade de nós.

Este momento termina com 
uma oração do celebrante, onde 

congrega os pedidos da assem-
bleia: «Deus todo-poderoso te-
nha compaixão de nós, perdoe os 
nossos pecados e nos conduza à 
vida eterna». E o povo responde 
«Ámen», expressando que, o que 
disse o celebrante, é também a sua 
vontade.

Glória

Prossegue com a recitação do 
«Glória». Nele, damos glória a 
Deus nos céus e pedimos a paz para 
o mundo. Reconhecemos Deus 
como Rei dos céus e como Pai que 
tudo pode, a quem louvamos, ben-
dizemos, adoramos, glorificamos e 
damos graças. Continuamos, men-
cionando que reconhecemos Jesus 
como Filho de Deus, que se entre-
gou pelo pecado da humanidade, e 
suplicamos que tenha piedade de 
nós. Reconhecemos que Jesus é 
Santo e Senhor. Concluímos refe-
rindo a presença do Espírito Santo, 
assumindo que juntos constituem 
a Santíssima Trindade.
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“Deus...
Natureza e comemoração...
A Páscoa se faz numa bela estação”.

Sophia Vargas 




